Orgelspel

Orde van dienst
Zondag 6 september 2020 om 10.00 uur
in de Hervormde Kerk van Rijsoord

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 92 : 2 (Liedboek)
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na votum en groet
2. Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des HEREN.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 457 : 1 en 4 (Liedboek)
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

In deze dienst zullen bevestigd worden;

Jan Anninga in het ambt van ouderling

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Annemiek Stolk – Dekker in ambt van diaken

Wetslezing: Filippenzen 2 : 1 t/m 11 (uit de NBG vertaling 1951)
Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien
er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des
geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan)
mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één
van ziel, één in streven,
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zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een
de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen
belang, 4 maar ieder (lette) ook op dat van anderen. 5 Laat die gezindheid
bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde,
het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd
heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de
mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de
dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en
Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van
Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde
en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is
Here, tot eer van God, de Vader!
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Wij luisteren naar Liedboek 2013 nr. 361 : 1 en 2
en zingen vers 5
1. Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!

2. Behoudt het woord, de gaven,
met wakkere zin;
volhardt uw taak te dragen
en leeft daarin!

5. Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment,
“David moet vluchten voor Saul”
1 Samuël 19
Ook thuis kan de kindernevendienst gevolgd worden! Via
www.hervormdegemeenterijsoord.nl en dan via de link
rechts (het plaatje) kom je bij een selectie van de les van
deze week. We volgen, zoals altijd, de methode van
‘Vertel het maar’.
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Zingen: Weerklank 608 : 1
1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.
Schriftlezing: Johannes 12 : 20-36a (uit de NBG vertaling 1951)
Jezus verkondigt zijn dood
20 Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te
aanbidden: 21 dezen dan gingen tot Filippus, die van Betsaïda in Galilea
was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien.
22 Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus gingen en
zeiden het aan Jezus. 23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is
gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 24 Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft
zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25 Wie zijn
leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in
deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.
26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 27
Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze
ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. 28 Vader, verheerlijk uw
naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal
hem nogmaals verheerlijken! 29 De schare dan, die daar stond en
toehoorde, zeide, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden:
Een engel heeft tot Hem gesproken. 30 Jezus antwoordde en zeide: Niet
om Mij is die stem er geweest, maar om u. 31 Nu gaat er een oordeel over
deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; 32
en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. 33 En dit
zeide Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou. 34 De schare dan
antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus tot in
eeuwigheid blijft; hoe kunt Gij dan zeggen, dat de Zoon des mensen moet
verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? 35 Jezus dan zeide tot
hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt,
opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet
niet, waar hij heengaat. 36 Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat
gij kinderen des lichts moogt zijn.
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Wij luisteren naar Gezang 351 : 1, 2, en 3 (Liedboek)
1. Zie ons heden
voor U treden,
God die goedheid zijt,
die ons hebt gegeven
Christus, 't eeuwig leven,
eens en voor altijd.

2. God van zegen,
onzentwege
hebt Ge_Uw Zoon gezaaid;
en het zaad werd wakker:
op de wereldakker
wordt met vreugd gemaaid.

3. Ach, wij smeken:
in dit teken,
Heer, maak ons gewis,
dat Gij ons zult schenken
boven alle denken
wat ons nodig is.

Preek: vanuit Johannes 12 : 26a
“Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij,”

Wij luisteren naar: Weerklank 144 : 1 en 2
en zingen vers 4
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.
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2. En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er nederig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

BEVESTIGING
Lezing van het formulier
Gemeente van Christus, wij gaan nu over tot de bevestiging van twee
leden van onze gemeente in één van de ambten der kerk. We luisteren
eerst naar het woord van God.
Zoals de Here Jezus is gekomen om te dienen, zo worden wij allemaal
geroepen om te dienen. Er is echter verscheidenheid in gaven en het
gebruik daarvan. Maar het is God, die door zijn Heilige Geest een ieder
toerust naar wat Hij nodig vindt. Iedereen wordt geroepen bezig te zijn in
de wijngaard des Heren, met name tot het belijden van zijn naam en het
dienen van elkaar, maar sommigen worden geroepen tot het vervullen van
een ambt of speciale taak.
De ouderlingen worden geroepen samen met de herder en leraar, waar
mogelijk te getuigen van en te wijzen op Jezus Christus als Verlosser en
Middelaar. Door het geloof in Hem zijn wij immers rechtvaardig en heilig
voor God. Het is de roeping van de ouderlingen de verkondiging van het
woord en de bediening van de sacramenten gaande te houden.
De ouderling-kerkrentmeesters zijn met name geroepen de plaats te
onderhouden, waar dit mag gebeuren. De apostel Paulus leert ons als
gemeente waardering op te brengen voor hen die tot deze taak geroepen
worden.
Bij zijn afscheid van de gemeente te Efeze zegt hij: “Ziet toe op uzelf en op
de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft
aangesteld om de gemeente Gods te weiden.”
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Op grond van Gods woord is zo aan de ouderlingen toevertrouwd:
- het vergaderen der gemeente
- de zorg dat alles met orde geschiedt
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de verkondiging van
het woord en het juiste gebruik van de sacramenten
- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de diensten
- het leiden van vergaderingen zo zij daarvoor gevraagd worden
- samen met de herder en leraar het opzicht over de gemeente, het
pastoraal bezig zijn in de gemeente, contact zoekend met hen die van
het evangelie vervreemd zijn, verantwoording voor catechese en
jeugdwerk en tenslotte,
- m.n. door de ouderling-kerkrentmeesters de verzorging van de
stoffelijke belangen, voor zover zij niet van diaconale aard zijn.

Zingen: Psalm 139 : 1 (Liedboek)
1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.
Bevestiging

Jan Anninga in het ambt van ouderling
Annemiek Stolk – Dekker in ambt van diaken

Het ambt van diaken vindt zijn grond in de liefde van Christus voor zijn
gemeente. Want Christus is niet alleen het Lam dat de zonde der wereld
wegneemt maar ook de knecht des Heren, die onze smarten heeft
gedragen. In de tijd tot aan zijn wederkomst roept Hij zijn gemeente op tot
barmhartigheid naar elkaar en de wereld. De diaken zal daarom namens
de gemeente aan hen die hulp nodig hebben, de liefde van Christus
betonen en de gemeente opwekken om de middelen daartoe te
verstrekken.

Stellen van de vragen en beantwoording

De diaken zal ook een open oog en hart moeten hebben voor het lijden in
deze wereld en in Christus’ naam meewerken aan de leniging van het
lijden.

1e Gelooft u, dat u in deze gemeente door God zélf tot deze heilige dienst
geroepen bent?

Samengevat is in de kerk aan de diakenen toevertrouwd:
- de dienst der barmhartigheid in de gemeente en daarbuiten
- waar nodig, bijstand en vertroosting aan hen die verpleging, verzorging
behoeven of andere nood kennen
- voorlichting betreffende sociale nood, indien nodig ook aan de
overheid, opdat ook zij haar roeping zal verstaan gerechtigheid en
barmhartigheid te betrachten
- de ambtelijke tegenwoordigheid bij de diensten
- het inzamelen van de liefdegaven
- het dienen aan de tafel des Heren
- en tenslotte het beheren van de diaconale gelden
En voor alle ambten en taken geldt dat bij de uitoefening daarvan
geheimhouding is opgelegd van alles wat vertrouwelijk ter ore komt.
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Opdat dan broeder en zuster de gemeente mag horen, dat u bereid bent
deze dienst in de naam des Heren te verrichten, zo vraag ik u op te staan
en te antwoorden op de volgende vragen:

2e Erkent u de Heilige Schrift als bron van verkondiging en als enige regel
van geloof
3e Belooft u het ambt trouw te zullen vervullen, u te gedragen waardig de
roeping waarmee u geroepen bent, geheim te houden wat bij de
uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis komt en u te
onderwerpen aan het opzicht der kerk.
Handoplegging met bevestigingswoorden
De rechtvaardige en barmhartige God, die in Zijn genade u tot deze heilige
dienst geroepen heeft en in wiens Naam wij u thans in uw ambt van
ouderling / diaken bevestigen, doe u getrouw en vruchtbaar arbeiden tot
grootmaking van zijn Naam en tot opbouw van zijn gemeente. Amen.
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Toezingen : Opwekking nr. 42

Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud;
'k zal jou mijn leven nooit vergeten,
Ik ben van jou.
Jeruzalem, o stad van goud,
voor eeuwig jong, al ben je oud;
in mijn hart heb ik geweten:
eens kom je vrij!

Wij doen dit, indien mogelijk staande
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Zegen
We beantwoorden de zegen met: Gezang 456 : 3 (Liedboek)

Woorden van oproep
Broeder en zuster, vervult uw taak getrouw, opdat de gemeente blijve bij
Gods genade.
Gemeente, ontvangt deze ambtsdragers in liefde als dienaar van God.
Aanvaardt en waardeer haar dienst. Gedenk haar in uw gebeden. Maak
hun werk vreugdevol, ook door uw gaven.
Persoonlijk woord
Dankgebed en voorbeden
Zingen: “Daar in de heuvels van Judea” (Jeroesjalajieem sjel zahav)
1e componist Naomi Shemer melodie Evangelische Liedbundel 194
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het einde van
de dienst.
Daar in de heuvels van Judea,
na jaren lange strijd,
daar luiden klokken in de verte,
de stem der eeuwigheid.
Een pad van stenen haast versleten,
daar trok de tijd voorbij.
Een muur waar mensen staan te bidden,
opdat het vrede zij.
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3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!
Wij vragen u na het Amen weer te gaan zitten.
Er is gelegenheid de ambtsdragers te feliciteren. In gevolg van adviezen
van de RIVM vragen wij u dat mondeling te doen.
De stewards zullen u aanwijzingen geven in welke volgorde dat gaat en u
geleiden naar het feliciteren.

Aan de uitgang is er gelegenheid uw gaven te geven.
Collecteren in de dienst is niet toegestaan. Daarom hangt bij de uitgangen
een collectezak, de opbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden over diaconie
en het college van kerkrentmeesters.
Orgelspel

Mocht u de orde van dienst niet mee naar huis willen nemen, doet u deze dan in het mandje
bij de uitgang van de kerk.
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